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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecurangan akademik merupakan fenomena umum di sekolah menengah dan perguruan

tinggi (Cizek, 1999; Evans & Craig, 1990a, 1990b; Leveque & Walker, 1970; Schab, 1991).

Kecurangan dalam ujian merupakan masalah serius yang negatif dalam dunia pendidikan yang

dapat menimbulkan dampak sosial dan psikologis.

Perilaku menyontek bertentangan dengan semangat pendidikan tinggi, terutama dalam

mengembangkan dan mempromosikan nilai-nilai moral dan sikap. Selain itu, perilaku

menyontek juga melanggar peraturan kelembagaan dan merupakan indikator ketidakmampuan

sekolah untuk memberikan pendidikan yang memadai. Secara sosial, kecurangan adalah perilaku

yang tidak dapat diterima karena termasuk perbuatan mendapatkan sesuatu yang bukan menjadi

haknya.

Secara psikologis, kecurangan dapat menyebabkan ketidakstabilan nilai yang berpotensi

kepada masalah psikologis selanjutnya seperti menjadi merasa bersalah dan malu (Fileh, 1988;

Livosky & Tauber, 1994). Hal tersebut akan menimbulkan efek negatif pada diri seseorang,

seperti rendahnya harga diri, motivasi, dan kemampuan belajar.

Perilaku kecurangan dapat dibawa dari sekolah ke perguruan tinggi dan dalam kehidupan

profesional (Davis & Ludvigson, 1995; Jones & Spraakman, 2011). Perilaku tidak etis di

kalangan mahasiswa perguruan tinggi telah dikaitkan dengan kemungkinan yang lebih besar

yaitu melakukan perilaku yang serupa di tempat kerja (Nonis & Swift, 2001).

Menurut Anindita (dalam Nature dan Science, 2010) menyontek dipandang sebagai salah

satu usaha yang mereka lakukan seseorang untuk memperoleh nilai yang bagus. Berdasarkan
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hasil wawancara dengan mahasiswa pada 12 September 2013, peneliti mendapatkan data bahwa

menyontek telah menjadi suatu hal yang tidak lagi memalukan bagi kalangan mahasiswa.

Hampir semua kalangan mahasiswa pernah melakukan kecurangan dengan menyontek. Tidak

hanya orang-orang yang tidak pintar saja yang menyontek, bahkan pelajar dan mahasiswa yang

berprestasi pun tidak luput dari perilaku menyontek walau hanya beberapa kali dan tidak

sesering orang-orang yang tidak pintar.

Perilaku menyontek yang terjadi dikalangan mahasiswa sudah bukan merupakan sesuatu

yang asing lagi, karena hampir semua mahasiswa pernah melakukan tindakan curang ini. Hal ini

disebabkan adanya pengaruh teman sebaya. Ketika mereka melihat teman mereka menyontek

dan tidak mendapat hukuman dari dosen, maka akan timbul keinginan dalam diri untuk ikut

melakukan perbuatan menyontek (wawancara dengan mahasiswa, 12 September 2013).

Berdasarkan hasil observasi, ditemukan bahwa di fakultas psikologi terdapat aturan-aturan

tentang larangan perilaku menyontek pada saat tes dan ujian. Larangan ini ditempel disetiap

pintu kelas dan seringkali disampaikan oleh dosen yang mengajar dikelas. Selain itu, telah

disebutkan juga bahwa setiap mahasiswa yang ketahuan menyontek akan diberikan sanksi yang

tegas yaitu mendapatkan nilai E. Namun, hal ini tidak membuat mahasiswa merasa takut untuk

melakukan tindakan curang, karena mereka cenderung ingin mendapatkan nilai yang bagus tanpa

harus bersusah payah belajar (wawancara dengan subjek, 12 September 2013).

Pada saat seseorang menginjak usia remaja akhir (18-21 tahun), maka remaja tersebut sudah

memiliki pendirian yang jelas, namun pengaruh teman sebaya tidak jarang mampu

menggoyahkan pendirian dalam diri mereka, sehingga ketika kontrol diri melemah maka

mahasiswa tersebut akan mudah terpengaruh teman-temannya yang menyontek (Monks, dkk

2002).
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Menurut Havigurst (dalam Mohammad Ali, 2010) pada masa remaja akhir seseorang

cenderung ingin menemukan identitas dirinya, sehinggga pergaulan dengan teman sebaya

semakin meluas dan nilai-nilai yang ada dalam diri remaja tersebut semakin berkembang. Salah

satunya adalah nilai-nilai sosial yang membuat remaja mulai memiliki sikap saling menghargai

dan saling menolong terhadap sesama teman. Hal ini dapat membawa dampak negatif bagi

remaja tersebut jika tidak diimbangi dengan kontrol diri yang kuat. Karena, rasa kesetiakawanan

yang terlalu kuat dapat membuat remaja merasa tidak tega melihat temannya tidak bisa

menjawab soal ketika ujian, sehingga mendorong mereka untuk memberikan contekan kepada

temannya tersebut.

Selain itu, adanya keinginan untuk mendapatkan nilai yang bagus tanpa harus bersusah

payah dengan cara yang instan, salah satunya adalah dengan menyontek, meskipun sadar dengan

konsekuensi yang akan diterima. Hal tersebut terjadi karena pengaruh yang diterima dari

lingkungan (wawancara dengan subjek, 12 September 2013).

Menurut Gottfredson dan Hirschi (dalam Bolin, 2004), jika dilihat dari kontrol diri (self

control), sebenarnya menyontek bukanlah suatu kebudayaan, melainkan tergantung dari niat dan

kontrol diri masing-masing individu yang sebagian besar ingin mendapatkan nilai bagus dengan

cara yang instan. Fenomena menyontek dapat diibaratkan fenomena gunung es. Jumlah kasus

yang terungkap dan terlaporkan dalam dunia pendidikan jauh melebihi jumlah kasus yang

sebenarnya terjadi dalam realitas. Oleh karena itu, sampai saat ini belum dapat ditemukan data

empirik mengenai banyaknya kejadian perilaku menyontek yang dilakukan oleh mahasiswa

karena fenomena perilaku menyontek termasuk kejadian yang jarang sekali terlaporkan, baik

oleh sesama mahasiswa maupun dosen.
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Menyontek dapat dikatagorikan dalam dua bagian yaitu menyontek dengan usaha sendiri

dan menyontek dengan kerjasama. Usaha sendiri disini adalah dengan membuat catatan sendiri,

membuka buku catatan atau dengan alat bantu lain seperti membuat coretan-coretan di kertas

kecil, rumus di tangan, di kerah baju, atau dengan mencuri jawaban teman. Sedangkan

menyontek dengan kerjasama dilakukan dengan cara membuat kesepakatan terlebih dahulu dan

membuat kode-kode tertentu dengan meminta jawaban kepada teman (Klausmeimer, 1985).

Indarto dan Masrun (dalam Uni Setyani, 2007) mendefinisikan menyontek sebagai

perbuatan curang, tidak jujur dan tidak legal dalam mendapatkan jawaban pada saat tes. Perilaku

menyontek dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut: menulis contekan di meja atau

di telapak tangan, menulis di sobekan kertas yang disembunyikan di lipatan baju dan melihat

buku pedoman atau buku catatan sewaktu ujian.

Menurut Gottfredson dan Hirschi (dalam Bolin, 2004) ketika ada peluang untuk melakukan

penyimpangan, orang yang tidak memiliki pengendalian diri yang baik tidak akan mampu

menahan godaan. Teori umum kejahatan menjelaskan bahwa seseorang dengan kontrol diri yang

lemah cenderung melakukan tindakan curang. Hal ini disebabkan karena seseorang yang tidak

memiliki kemampuan dalam membimbing tingkah lakunya cenderung tidak mampu mengatasi

berbagai hal negatif yang berasal dari luar.

Motivasi berprestasi turut berperan penting dalam meminimalisir perilaku menyontek yang

dilakukan oleh individu. Individu yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi lebih menyukai

situasi yang menuntut tanggung jawab pribadi dan senang bekerja sendiri untuk mampu

mengungguli orang lain, bukan atas dasar kebetulan dan perbuatan curang (Johnson dan

Schwitzgebel & Kalb).
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Menurut Klausmeimer (1985), individu yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi

lebih menekankan pada proses bagaimana individu tersebut bisa mencapai suatu prestasi, bukan

pada hasil yang dicapai. Individu yang motivasi berprestasinya tinggi hanya akan mencapai

prestasi akademis yang tinggi juga apabila rasa takutnya akan kegagalan lebih rendah daripada

keinginannya untuk berhasil dan tugas-tugas yang diberikan cukup memberi tantangan sehingga

memberikan kesempatan untuk berhasil.

Uraian di atas menunjukkan bahwa kontrol diri dan motivasi berprestasi turut berperan

penting dalam pembentukan tingkah laku menyontek dalam diri individu. Karena, besar kecilnya

intensitas menyontek dalam diri individu tergantung dari bagaimana individu tersebut

mengendalikan dirinya dan memaksimalkan motivasi berprestasi yang ada dalam dirinya.

Perilaku menyontek terjadi karena masyarakat memiliki pandangan bahwa prestasi belajar

tercermin dari pencapaian nilai yang tinggi, sehingga membuat mahasiswa terpaku untuk

memperoleh nilai tinggi dengan cara apa pun. Masyarakat cenderung semakin permisif sehingga

menyebabkan perilaku menyontek semakin sulit dihilangkan.

Perilaku menyontek adalah perilaku yang salah, tetapi cenderung ditolerir oleh masyarakat.

Masyarakat memandang bahwa pelajar menyontek adalah sesuatu yang wajar sehingga

kebiasaan yang kurang baik cenderung menetap dan sulit dihilangkan, (Haryono, 2011). Sikap

masyarakat yang permisif terhadap kecurangan-kecurangan seperti menyontek merupakan akar

permasalahan moral yang lebih besar.

Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa menyontek merupakan suatu permasalahan yang

menarik untuk dikaji lebih lanjut dari tinjauan Psikologi. Untuk itulah penelitian ini diadakan,

yaitu untuk menguji ada atau tidaknya hubungan antara kontrol diri dan motivasi berprestasi

terhadap perilaku menyontek pada mahasiswa.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah utama

dalam penelitian ini adalah “apakah ada hubungan antara kontrol diri dan motivasi berprestasi

dengan perilaku menyontek pada mahasiswa UIN Suska Riau Fakultas Psikologi angkatan 2012-

2013 dan angkatan 2013-2014”.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kontrol diri dan motivasi

berprestasi dengan perilaku menyontek pada mahasiswa UIN Suska Riau Fakultas psikologi

Angkatan 2012-2013 dan Angkatan 2013-2014.
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D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini mengacu kepada beberapa penelitian sebelumnya, diantaranya yang dilakukan

oleh Adebayo (dalam Nature & Science, 2010 ;8(12)) dengan judul Correlation between

Academic Cheating Behavior and Achievement Motivation, Aaron Bolin (dalam The Journal of

Psychology, 2004 138(2), 101–114) dengan judul Self-Control, Perceived Opportunity, and

Attitudes as Predictors of Academic Dishonesty, Kharim dan Ghavam (dalam Malaysian Journal

of Distance Education 13(2), 18 2011) dengan judul The Relationship between Self-control,

Self-effectiveness, Academic Performance and Tendency towards Academic Cheating: A Case

Report of a University Survey in Iran.

Penelitian yang dilakukan oleh Adebayo (dalam Nature & Science, 2010) dengan judul

“Correlation between Academic Cheating Behavior and Achievement Motivation” dilakukan

untuk menyelidiki hubungan antara motivasi berprestasi dengan kecurangan akademik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan korelasi. Metode pengumpulan data yang dilakukan

yaitu dengan menggunakan kuosioner. Subjek didalam penelitian ini adalah 150 orang

mahasiswa di universitas Nigeria. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecurangan akademik

memiliki hubungan signifikan yang negatif dengan keenam dari sembilan komponen motivasi

berprestasi. Enam komponen tersebut meliputi perilaku prestasi, tingkat aspirasi, ketegangan

terhadap tugas, ketekunan, perspektif waktu dan pengakuan perilaku.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Aaron Bolin (dalam The

Journal of Psychology, 2004 138(2), 101–114) dengan judul Self-Control, Perceived

Opportunity, and Attitudes as Predictors of Academic Dishonesty ini menggunakan metode
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survei. Subjek dari penelitian ini adalah 853 mahasiswa Amerika. Hasil dari penelitian

menunjukkan bahwa sikap terhadap ketidakjujuran akademik dimediasi oleh kontrol diri dan

ketidakjujuran akademik juga timbul karena adanya kesempatan yang dirasakan oleh setiap

mahasiswa.

Penelitian yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Kharim dan Ghavam (dalam

Malaysian Journal of Distance Education 13(2), 18 2011) dengan judul The Relationship

between Self-control, Self-effectiveness, Academic Performance and Tendency towards

Academic Cheating: A Case Report of a University Survey in Iran. Penelitian ini menggunakan

metode survei dengan subjek penelitian sebanyak 361 mahasiswa disebuah universitas di Iran.

Alat survei yang digunakan didalam penelitian ini terdiri dari skala kecurangan akademik,

pengendalian diri, skala efektivitas diri dan prestasi akademik pada semester sebelumnya. Teknik

pengambilan sampel didalam penelitian ini yaitu secara random. Penelitian ini menggunakan

analisis regresi, dimana hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya korelasi yang signifikan

antara kecurangan akademik, pengendalian diri dan efektivitas diri terhadap prestasi akademik

mahasiswa di Iran.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Adebayo (dalam Nature &

Science, 2010) yaitu sama-sama meneliti tentang hubungan antara motivasi berprestasi terhadap

kecurangan akademik dan sama-sama menggunakan pendekatan korelasional. Sedangkan

perbedaannya yaitu didalam penelitian ini, peneliti menambahkan satu variabel bebas lagi yaitu

variabel kontrol diri. Selain itu didalam penelitian ini, peneliti menggunakan skala sebagai

metode pengumpulan data, sedangkan Adebayo menggunakan kuosioner. Subjek penelitian

didalam penelitian ini adalah mahasiswa Uin Suska Riau, sedangkan subjek penelitian didalam

penelitian Adebayo adalah mahasiswa universitas Nigeria dan aspek-aspek motivasi berprestasi
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yang diteliti didalam penelitian ini berbeda dengan aspek-aspek motivasi berprestasi yang diteliti

oleh Adebayo.

Penelitian yang selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Aaron Bolin (dalam The

Journal of Psychology, 2004). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh

Aaron Bolin yaitu sama-sama meneliti tentang kontrol diri terhadap ketidakjujuran akademik,

namun didalam penelitian ini, peneliti menghilangkan satu variabel perceived opportunity. Selain

itu, penelitian yang dilakukan oleh Aaron Bolin menggunakan metode survei dengan 853

mahasiswa Amerika, sedangkan penelitian ini menggunakan metode korelasional dengan 159

mahasiswa Uin Suska Riau.

Penelitian yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Kharim dan Ghavam (dalam

Malaysian Journal of Distance Education, 2011). Persamaan penelitian ini dengan penelitian

yang dilakukan oleh Kharim dan Ghavam yaitu sama-sama meneliti tentang kontrol diri terhadap

perilaku menyontek. Namun, di dalam penelitian ini peneliti menghilangkan satu variabel yaitu

self-effectiveness. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Kharim dan Ghavam menggunakan

metode survei dengan 361 mahasiswa di universitas Iran. Sedangkan penelitian ini menggunakan

metode korelasional dengan 159 mahasiswa Uin Suska Riau.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu mengembangkan informasi

mengenai perilaku menyontek ditinjau dari kontrol diri dan motivasi berprestasi,

sehingga dapat menambah referensi ilmiah di bidang psikologi pendidikan.

2. Manfaat Praktis
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Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi dosen

dan pihak-pihak yang terkait sebagai dasar penyusunan program atau metode untuk

mengurangi perilaku menyontek pada mahasiswa.


